GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Nyelvvizsga
1. A Diplomamentő program államilag elismert, általános középfokú (B2)
bizonyítványt ad, vagyis ehhez ad lehetőséget? A diplomám megszerzésének
feltétele viszont az államilag elismert B2 komplex szakmai nyelvvizsga. Akkor
ennek megszerzésére nem ad lehetőséget ez a program?
 A programból nem zárjuk ki azokat, akiknek szakmai nyelvvizsga szükséges,
felkészítésüket azonban csak általános közép szintig tudjuk vállalni. A Támogatási
szerződésben foglaltak szerint legalább az államilag elismert általános középfokú
(B2) komplex vagy írásbeli, vagy szóbeli sikeres nyelvvizsga teljesítése kötelező.
2. Sikeres államvizsgám után, 2. nyelvvizsga hiánya miatt, nem kaptam kézhez
diplomámat. Van egy angol középfokú szakmai nyelvvizsgám, a másik
nyelvvizsgát pedig orosz nyelvből szeretném. Szeretném igénybe venni a
diplomamentő program kínálta lehetőséget, lehetne orosz nyelvet választani?


A Pályázati Felhívásunknak megfelelően három (angol, német valamint francia)
nyelv közül lehet választania.

3. Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz. A Diplomamentő program Pályázati
Felhívása alapján: "Azok a képzésben résztvevők, akik a pályázás időpontjában
regisztrált álláskeresők, befejezik a képzést, de nem tesznek sikeres, legalább
általános középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát, azok számára a támogatott
nyelvvizsga díja nem visszafizetendő." Ennek értelmében kizárólag csak a
nyelvvizsga díját kell visszatéríteni vagy a képzési díjat is? Ha a képzési díj is
visszatérítendő, akkor hány százalékban?
 Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a program végéig, 2015. december 31-ig nem tesz
sikeres nyelvvizsgát, úgy kizárólag a kifizetett képzési költség 50%-a lesz a
visszafizetés tárgya. Az Ön által hivatkozott rész alapján a vizsga díja ilyen esetben
nem visszafizetendő.
Hallgatói, álláskeresői jogviszony
1. Érdeklődni szeretnék, hogy levelezősként hallgatói jogviszonyom van.
Szeptemberben kezdtem el a képzést, miután környezettan szakon záróvizsgát
tettem, de nyelvvizsga hiánya miatt nem vehettem át a diplomám. A pályázati
felhívásban szerepel, hogy felsőoktatási intézménnyel nem állhat kapcsolatban a
jelentkező. Ez befolyásolja a jelentkezésemet?
 A pályázat benyújtásának időpontja az az időpont, amikor az egyén az OFATÁR
rendszerébe feltöltött minden, a pályázáshoz szükséges dokumentumot, adatot, és
sikeresen jelentkezik az általa kiválasztott képzésre. Ezen időpont szolgál
referenciáként a pályázó hallgatói jogviszonyának megállapításához. Tehát ha Ön
a pályázás időpontjában hallgatói jogviszonyban áll nem érvényes a jelentkezése.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a hallgatói jogviszony valamely
felsőoktatási intézménybe történő felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a
beiratkozással jön létre.
Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói
kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési
időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel.
Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az
alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt
nyert. Valamint passziválással sem szűnik meg a hallgatói jogviszony.

2. A pályázati Felhívásban és a Támogatási szerződésben is ellentmondásosnak
találtam az álláskereső státusz meglétére vonatkozó információt. Kérdésem az
lenne, hogy az álláskeresői státusz feltétele a támogatásnak? Ugyanis a támogatói
szerződésben erről nyilatkozni is kell.
 A Pályázati Felhívás 4.1 pontjában rögzített feltételek között nem szerepel a
regisztrált álláskeresői státusz, vagyis ez nem feltétele a támogatásnak. A
nyilatkozat azok számára lesz releváns, akik a pályázás pillanatában regisztrált
álláskeresők.
Hiányzás pótlása
1. A megjelent Pályázati Felhívással kapcsolatban az alábbi kérdésem a következő
lenne. Az esetleges hiányzásokat milyen formában gondolták igazolni? Én két
kisgyerekkel vagyok itthon, GYED ellátásban részesülök. Előfordulhat bármilyen
óvodai elfoglaltság (pl. szülői értekezlet, betegség) amely esetén a tanfolyam helyett
gyermekeim mellett kell maradnom. Ezt hogyan igazolom elfogadható módon?
 A képzésben résztvevők hiányzásainak mértéke nem haladhatja meg a képzés
összes óraszámának 10%-át. Hiányzásaikat legkésőbb az akadályoztatás
megszűnését követő képzési napon kell igazolniuk a képző intézmény felé, a képző
intézmény által elvárt, elfogadható formában (pl. orvostól kért igazolás). Abban
az esetben, ha a hiányzás mértéke megközelíti vagy meghaladja a megengedett
maximális óraszámot, a mulasztott órák pótlására a képző intézmény lehetőséget
biztosíthat. Amennyiben a képző intézmény a felzárkóztatást, a képzésben részt
vevő a kieső tananyag pótlását nyilatkozatban vállalja, a hiányzás túllépése esetén
lehetőség van a képzés folytatására addig a mértékig, amíg az nem veszélyezteti a
vizsga sikerességét.

2. Azt szeretném megkérdezni, hogy a képzés során lesz-e lehetőség az órák
pótlására, vagy mindig az előre meghatározott fix időpontban kell az órán jelen
lenni? Van lehetőség más órára bemenni?



A hiányzás pótlásáról a Képző Intézmények döntenek, hogy azt mikor és milyen
formában kívánják pótoltatni a képzettekkel. Másik tanfolyam óráira nem lehet
bejárni.

Dokumentumok
1. A Diplomamentő pályázattal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Írták, hogy
szükséges egy igazolás a záróvizsgáról. Érdeklődnék, hogy az ETR-ből
kinyomtatott papírok elegendőek-e?
 A sikeres záróvizsgáról szóló igazolásként kizárólag a hivatalos, felsőoktatási
intézmény által kiadott igazolást fogadjuk el. Ahogy azt a pályázati felhívásban is
feltüntettük, a jelentkezési határidő 2014. december 31. így az igazolás
beszerzésére még van lehetősége. Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az
Intézmény Tanulmányi Osztályával.

2. A lakcímkártyámon rendelkezem érvényes ideiglenes lakcímmel, de már nem ott
tartózkodom. Ezért azt jelöltem meg az adatok megadása során, hogy nem.
Javítsam ezen adatot?


Mivel a bírálatnál elsődlegesen a tartózkodási helyet vesszük figyelembe a
Pályázati Felhívás 5.5 pontban megadott rátáknál, ezért ha a lakcímkártyán
szerepel tartózkodási hely, így azt vesszük figyelembe, és azt is rögzítenie kell az
OFATÁR-ban. Amennyiben nem él már az adott helyen, és az állandó lakcímét
szeretné, hogy figyelembe vegyük, kérjük, hogy az Okmányirodában módosítassa.

3. Érdeklődnék, hogy a Pályázati Felhívás mellékleteit kitöltve fel kell tölteni az
OFATÁR rendszerébe?
 Tájékoztatjuk, hogy 2014. július 14-től a Pályázati Felhívás 5.2. pontjában
található dokumentumokat kell feltöltenie, a mellékleteket azonban nem!

Regisztráció
1. Szeretnék regisztrálni a Diplomamentő programba, de az oldalon csak
bejelentkezés menüpontot látok, nem látom a regisztráció menüjét.
 Azok számára, akik lemaradtak a regisztrációról, az OFATÁR-at 2014. július 14én nyitjuk meg.

